
 
מצאו מילה בת 5 אותיות להגדרה מס' 1 ורשמו במשבצת 1, ממנה הפחיתו 
אות אחת (ניתן לשנות את סדר האותיות) ומצאו מילה חדשה בת 4 אותיות 
את האות שהורדתם כתבו בטור   .2 2, רשמו במשבצת  העונה להגדרה מס' 
המודגש מימין. הורידו שוב אות וכתבו מילה חדשה בת 3 אותיות להגדרה 3. 
את האות שהורדתם הפעם כתבו בטור המודגש משמאל. באופן דומה המשיכו 

הלאה את השורות הבאות, ותקבלו משפט / מושג בטורים המודגשים.
לצד  בסוגריים  מצוין  מספרן  אותיות,  מ-5  יותר  הראשונה  במילה  כאשר 

ההגדרה.

עליכם לחבר את כל צורות 
לריבוע  שלפניכם  הטטריס 

של 6 על 6 משבצות.
אותיות,   4 נכתבו  צורה  בכל 
את  תסדרו  שכאשר 
הנכון,  הסדר  לפי  הטטריס 
שבעה  של  רשימה  תקבלו 
א'  באות  המתחילים  פירות 
שם  לפעמים  לב,  (שימו 
אחת  בשורה  מתחיל  הפרי 

וממשיך בשורה הבאה) 

הביטו בתמונה 
וגלו  שלפניכם 
תפוזים  כמה 
צריך  היה 
כדי  לרכוש 

לצלם אותה. 
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תמונה נהדרת

טבע ארצנו

מורד אות

 
1. עץ בושם טוב וריחני (7)

2. הפצנו בפומבי 
3. אדם לאחר גזירת שערות 

4. נטיעות (6)
5. תמלא חסר

6. תממן
C 7. ממיני פרי ההדרים בעל טעם חמצמץ חריף עשיר בויטמין

8. סיווג, חלוקה לסוגים
9. השעות מהזריחה עד השקיעה
10. בעל חנות המוכר בקמעונות

11. תנא הקבור באזור חצור הגלילית
12. אומה קדומה בארץ ישראל – כ"ח

13. מזני הכרוב שתפרחתו הצעירה  הופכת לגוף בשרני המשמש למאכל (6)
14. נוסחאות לשבח לפני אכילה

15. מהרי הארץ
16. שיח ירוק בעל פרחים ורודים

      גדל בארץ ישראל גם בגדות נחלים
17. פרישה מידידים או ממקום

18. נקבת הפר הנותנת חלב
19. עיר האבות 

20. רוזן, תואר כבוד לאציל
21. שירה, רינה
22. פטיש כבד

23. מבהיק
24. חוט משי שהעכביש טווה

25. ירק ששמו מסמל סילוק לשונאים
26. אשבח

27. ירק גינה בעל שורש מעובה ובשרני
28. פירות הגפן

29. עננים
30. אומתי

אותיות  פירות עם   14 לפניכם 
מכמה  מורכב  פרי  כל  שונות. 
צבע  הפרי,  צבע  מאפיינים: 
וצבע  העלה  צבע  המסגרת, 

האות שעליו. 
מכנה  ולבחור  לאתר  עליכם 
משותף – אחד מתוך הארבעה 
לפי  אותיות  תאספו  פיו  שעל 
תקבלו  קבוצה  ומכל  קבוצות, 
מושג אקטואלי הקשור לעולם 

הצומח.
לדוגמא, אם נחלק את הפירות 
המסגרת,  צבע  לפי  לקבוצות 
שבכל  האותיות  את  נלקט 
וננסה  מסגרת  צבע  קבוצת 
הצלחנו  לא  אם  מילים.  ליצור 
ננסה לחלק את הקבוצות לפי 

מאפיין אחר.

את  תמצאו  ארצנו"  "טבע  ברשת 

גידולי הארץ למיניהם.

זית עולה כמו 3 חיטים, 

תמר עולה כמו 4 חיטים, 

תאנה עולה כמו 5 חיטים, 

רימון עולה כמו 6 חיטים, 

אשכול ענבים עולה כמו 7 חיטים.

אדון ציון רכש ביום א' 13 חיטים. 

אילן  בנו  את  שלח  הוא  למחרת 

לרכוש עוד משבעת המינים באותו 

לא  לו  הורה  אולם  בדיוק,  סכום 

לרכוש חיטים נוספות.

כמה אפשרויות עומדות בפני הבן 

באותו  הקניה  סל  את  למלא  כדי 
מחיר?

סל  באותו  לרכוש  ניתן  לב,  שימו 

ויותר,  פעמיים  אחד  מוצר  קניה 

כגון שני תמרים.

פרי וצבע

רבי נחמן מברסלב היה אומר: 
דע כי כל רועה ורועה יש לו ניגון מיוחד לפי העשבים ולפי 

המקום שהוא רועה שם, כי כל עשב ועשב יש לו שירה, 
ומשירת העשבים נעשה ניגונו של רועה.

 לש תוחובשתהו תורישה לוק תא עומשל הכוז יתייהו יאַולה
 ילב ךרבתי םשל הריש רמוא בשעו בשע לכ ךיֵא ,םיבשעה

תהייה ובלי שום מחשבות זרות ואינם מצפים לשום גמול! 
כמה יפה ונאה כששומעים את השירה שלהם, וטוב מאוד 

ביניהם לעבוד את האלוקים ביראה.

שירת העשבים
מילים ולחן: נעמי שמר

חיטה

ניטול מן החיטה. עוגה עשויה 
מקמח חיטה

זית

הפרי השני: הזית. 
נאכל מפריו של עץ הזית ונטבול 

לחמנו בשמן זית

למה נמשלו ישראל לזית?

אין חוזרים למוטב אלא על-ידי 

לא בימות החמה ולא בימות 
הגשמים, אף ישראל אין להם 

 הזה-םלועב אל ,תימלוע הליִטב
ולא בעולם-הבא

מנחות נ"ג, ע"ב

תמר

הפרי השלישי: התמר

גפן

הפרי הרביעי: ענבים או צימוקים.

תאנה
הפרי החמישי: התאנה

רימון

הפרי השישי: הרימון
אמר ריש לקיש: פושעי ישראל, אין 

מצוות כרמון. שנאמר "כפלח הרימון 

עץ הרימון
מילים: יעקב אורלנד

הָבֲהַאֵמ תֵמ יִבָבְל
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